ATATÜRK'ÜN GÜNÜMÜZ OLAYLARINA DA I~IK
TUTAN BAZI KONU~MALARI
~SMAIL ARAR
Türk ink~lap Tarihi Enstitüsü, kurulu~undan bu yana kendisine
sa~lanan pek s~n~rl~~parasal imkanlara ra~men, Atatürk'ün söylev,
demeç, tamim, telgraf ve beyannamelerini toplay~ p be~~cilt halinde
yay~nlayarak Atatürk'ün biyografisi ve yak~n tarihimiz üzerinde
çal~~acaklar için pek k~ymetli bir koleksiyonu ortaya koymu~~bulunmaktad~r. Ne var ki Atatürk'ün bütün sözleri ve yaz~lar~~ önceden tam
olarak saptanmadan yay~na ba~land~~~~için bu be~~cilde girmemi§ pek
çok malzeme de vard~r. Gene bir ön saptama yap~lmad~~~~içindir ki
ayn~~gün söylenen bir söylev, verilen bir demeç ya da yaz~lan bir
mektup veya telgraf ayr~~ ayr~~cildlerde yer alm~~, bu da yay~nlanan
belgelerin kronolojik düzenini bozmu~tur. Bugüne kadar yay~nlanan
be~~ciltten sadece dördüncüsüne bir dizin konulup ötekilerinde dizin
bulunmay~~~~da ara~t~r~c~lar için ayr~~bir güçlük yaratmaktad~r. Bütün
bunlar~~ortaya konan eserin de~erini ve önemini küçümsedi~imizden
de~il, fakat ilerki bas~mlarda gözönünde tutulmas~~dile~i ile bir
öneri olarak söyledi~imizi belirterek konumuza gelmek istiyoruz.
Biz, Atatürk'ün Büyük Nutuk'u üzerinde sürdürdü~ümüz çok
yönlü bir çal~~ ma nedeniyle, eski gazete ve dergi koleksiyonlar~n~~ve
yerli, yabanc~~çe~itli türde kitaplar~~dikkatle tararken be~~ciltlik "Söylev ve Demeçler" dizisine girmemi§ bir çok konu~malar~ na, demeçlerine
sohbet tarz~nda söylenmi~~sözlerine rastlad~k. Bunlar~n içinden, Türkiyenin ve Türk milletinin bütünlü~ü ve milli ç~karlar~~üzerindeki
duyarl~l~~~n~, d~~~politikadaki tutarl~~ve kararl~~ tutumunu ve Türk
milleti için oldu~u kadar bütün insanl~k alemi için de ne kadar yüksek
idealler besledi~ini yans~tan ve olaylara nas~ l derin bir önsezi ve tarih
bilgisi ve bilinciyle bakt~~~n~~ gösteren bir kaç tanesini seçerek yeniden
gün ~~~~~na kavu~turmak istedik.
Bunlar~n hepsi çok eski y~llarda çe~itli yerlerde yay~ nlanm~~~
fakat "Söylev ve Demeçler"e girmemi~, adeta unutulmu~~olduklar~~
için, önce, bunlara "Atatürk'ün Az Bilinen Baz~~Konu~malar~" demeyi
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dü~ünmü~ tük. Fakat her birini bir kaç kez ve dikkatle okuduktan
sonra hepsinin güncelliklerini koruduklar~ m, sanki günümüzde geçen
bir olay üzerine söylenmi~~gibi olduklar~n~~ve bu nitelikleriyle milletimiz, özellikle Türkiyeyi yönetenler için bilinmesi gerekli ö~ütlerle
dolu olduklar~n~~hayranl~kla görünce, "Atatürk'ün Günümüz Olaylar~na
da I~~k Tutan Baz~~Konu~malar~" demeyi daha uygun gördük.
Konu~malar tarih s~ras~na göre sunulmu~~olup ayr~ca gerekli
görülen baz~~aç~klamalar ve notlar da eklenmi~~bulunmaktad~r.
1.
CUMHURIYET HALK PARTISI GRUP YÖNETIM KURULUNDA
KONU~MA
(22 KaSIM.

1924)

Genç Türkiye Cumhuriyeti henüz bir ya~~n~~doldurmu~tu ki
a~~r bir iç buhranla kar~~la~~ld~ . O tarihte henüz ~apka Devrimi
yap~lmam~~, Lâtin harfleri esas~na dayal~~Türk Alfabesi kabul edilmemi~, kad~nlara seçme ve seçilme hakk~~ tan~nmam~~t~. Fakat Saltanat~n ve Hilâfetin kald~r~lmas~na, ~er'iye ve Evkaf Vekaleti ile ~er'iye
Mahkemelerinin la~v edilmesine, Osmanl~~hanedan~~mensuplar~n~n
yurt d~~~ na gönderilmelerine ve Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü
ile e~itimde laiklik ilkesinin getirilmesine bakarak, kald~r~lan eski
düzene ve kurumlara ç~karlar~~ya da duygular~~ile ba~l~~olanlar bütün
yurtta sinsi sinsi "Din elden gidiyor, Mustafa Kemal bizi gâvur yapacak"
propagandas~n~ ° yay~yorlard~.
Öteyandan, "Milli Mücadeleye beraber ba~l~yan yolculardan baz~lar~,
milli hayat~n Cumhun'yete ve Cumhuriyet kanunlar~ na kadar gelen tekâmiilat~nda, kendi fikriyat ve ruhiyat~n~n ihatas~~hududu bittikçe (Atatürk'e) mukavemet ve muhalefete geçmi~lerdi" 2 . Nihayet bunlar, ~~7 Kas~m 1924 günü
Terakkiperver Cumhuriyet F~rkas~'m kurdular. Parti program~nda yer
alan (madde 6), "F~rka, efkâr ve itikadat-~~diniyeye hürmetkârd~r" hükmü,
adeta, sinsi propagandac~ lara cesaret veren bir davetiye idi. Ayr~ca
Ingilterenin Musul sorununu kendi lehine çözümlemek için genç
Türkiye Cumhuriyetini iç gailelerle ba~ba~a b~rakmak ve zay~flatmak
Nutuk, s. 640 (Nutt~k'a ait sayfa numaralar~~1938 bas~m~n~~ gösterir) ve Türk
Tarihi Tetkik Cemiyeti, Tarih, ~stanbul 1034, C. IV, s. 192.
2 Nutuk, S. I 1-12.
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amac~yla, özellikle do~u bölgelerimizde, k~~k~rt~c~~ve bölücü çal~~malar
içine girdi~i de gözden kaçm~yordu. K~saca özetlenen bu durum
kar~~s~nda Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini ve Kurtulu~~Sava~~~ba~~ndan beri elde edilen sonuçlar~~iç ve d~~~tehlikelere kar~~~korumak
için yeni yasal önlemlere ihtiyaç görüyor, Hükumeti yeni ve daha
geni~~yetkilerle güçlendirmek zorunlu~una inan~yordu. Ancak bunun
için, önce kendi Partisine mensup milletvekillerini, dolay~s~ yla Grup
Yönetim Kurulunu ikna etmesi gerekiyordu. I~te, a~a~~da metnini
sundu~umuz konu~ma bu amaçla 22 Kas~m 1924 Cumartesi günü,
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu Yönetim Kurulunda yap~lm~~t~r.
Konu~man~n 22 Kas~m 1924 günü yap~ld~~~~Atatürk'ün "Bugün
Ba~vekil ~smet Pa~a istifa edecek, yeni kabineyi Ali Fethi Bey kuracakt~r"
demesinden anla~~lmaktad~ r. Gerçekten, Ba~bakan Ismet Inönü 22
Kas~m 1922 günü istifa etti~i gibi yeni Hükûmeti kurmakla Fethi
Okyar'~n görevlendirilmesi de ayn~~günde olmu~tur 3.
Burada belirtmek istedi~imiz di~er önemli bir husus, Atatürk'ün
al~nmas~n~~zorunlu gördü~ü yasal önlemler konusunda Grup Yönetim
Kurulunu ikna edememi~~olmas~d~r. Bunu sadece konu~ma metnini
bize ileten Avni Do~an 4'~n an~lar~ndan de~il, fakat bizzat Atatürk'ün
bir aç~klamas~ndan ö~renmekteyiz. O, Büyük Nutuk'unda aynen
~öyle demektedir : "Muhterem Efendiler, ciddi icabat üzerine, Hükümetçe
fevkalade tedbirler al~nmas~~lüzumuna dair ilk izhar~~kanaat eyledi~imiZ
zaman, bunu hüsnü telakki etmiyenler vard~" 5.
Atatürk, a~a~~da görülece~i gibi, Grup Yönetim Kurulundaki
konu~mas~nda "Benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor" demektedir.
Gerçekten de Meclis ola~anüstü tedbirler alma zorunlu~unu ancak,
T. B. M. M. Zab~t Ceridesi, Dönem II, C. ~ o (~kinci Bas~l~~), s. 358 ve 375.
Avni Do~an (Yozgat 1892 — Istanbul 1965). Mülkiye Mektebini bitirdi.
Kaymakaml~k, Valilik, Umuml Müfetti~lik, Milletvekilli~i, Cumhuriyet Senatosu
Üyeli~i ve Devlet Bakanl~~~~yapt~. Atatürk'ün 22 Kas~m 1924 günü G. H. P. Grup
Yönetim Kurulunda a~a~~da sundu~umuz konu~may~~yapt~~~~ s~rada o da Grup
Yönetim Kurulu üyesi idi. Bu konu~may~~ Kurtulu~, Kurulu~~ve Sonras~~ (~stanbul
~~964, Dünya Yay~nlar~ ) adl~~kitab~n~n 164-166 ~nc~~sayfalarmda vermektedir. An~lan
kitab~nda.n ba~ka S. Lane - Poole'den çevirdi~i Kur'an ~iir ve Kanunlar~~adl~~(Ankara
1942, 74 S.) bir kitab~~daha vard~r.
3

5 Nutuk, S. 643.
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d~~~ve iç k~~lurtmalar sonunda, ~eyh Sait isyan~~6 patlak verdikten,
ba~ka bir deyimle "barut ve kan kokusu" ortal~~~~sard~ktan sonra
anlam~~~ve Takrir-i Süki.'~ n Kanununu 7 kabul ederek Hükümete geni~~
yetkiler vermi~tir.
~imdi, Atatürk'ün konu~mas~n~~birlikte okuyal~m:
"Efendiler, Sizi çok ehemmiyetli bir mes'eleye karar vermek için toplad~m.
Memlekette menfi tahrikdt son haddini bulmu~tur. ~stanbul matbuat~, Terakkiperver Cumhuriyet F~rkas~n~n dini siyasete alet eden propa,gandan, ~urada
burada sinmi~~olan mürtecilere cesaret vermektedir. rer yer Cumhuriyet idaresi
aleyhine a~~r isn.atlar ve ift~ralar yap~lmaktad~r: "Din elden gidiyor, aile
hayat~m~z, binlerce y~ll~k an'anelerimiz birbin ard~nca y~k~l~yor, bu gidi~le
Garp ~nedeniyetini alaca~~z diye dinimizden olaca~~z" yolundaki propagandalar~n tesirsiz kalaca~~n~~sanmak budalal~k olur. Benim görü~üme göre yak~n bir
zamanda mukabil bir ihtilal ile kar~~la~mam~z mümkündür.
"Mevcut kanunlar, ink~laplar~m~z~~ve henüz çok taze olan Cumhuriyetimizi korumaktan acizdir. Hele, Birinci Büyük Millet Meclisinin da~~l~~~~
s~ras~nda, Abdülkadir Kemati Bey 8'in Meclisce kabul olunan ( Ma.suniyet-i
~eyh Sait isyan~~ için bk. ~~— Tarih, C. IV, s. 192-194, 2 - Behcet Cemal,
~eyh Sait Isyan~, ~stanbul 1955, Sel Yay~nlar~, 121 s., 3 — Metin Toker, ~eyh Sait ve
Isyan~, Ankara 1968, Toker Yay~nlar~, 136 s., 4 — Re~at Hall~, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar (1924-1928), Ankara 1972, Genelkurmay Ba~kanl~~~~Harp
Tarihi Dairesi Ba~kanl~~~~Yay~n~, s. 77-14.4, 5 — Bilal N. ~im~ir, Ingiliz Belgeleriyle
Türkiye'de Kürt Sorunu (1924-1938). ~eyh Sait, A~r~~ve Dersim Ayaklanmalar~.
Ankara 1975, LIII +311 s., 6 — Ahmet Süreyya Orgeevren, ~eyh Sait Isyan~~ve ~ark
Istiklal Mahkemesi, Dünya gazetesi, 14 Nisan — 26 Temmuz 1957.
7 4 Mart 1924 gün ve 578 say~l~~Takrir-i Sükil~ n Kanunu için bk. T. B. M. M.
Zab~t Ceridesi, Dönem II, C. 15 (Ikinci Bas~l~~), S. 131-149. ve Dustur, 3. Tertip,
C. 6 (Ikinci Bas~l~~), s. 88.
° Abdülkadir Kemal! C~~ütçü (Yarpuz 1889 — ~stanbul 1948). Istanbul Hukuk
Mektebini bitirdi. Siirt, Basra ve Kastamonu Savc~l~klar~nda bulundu. Bu son görevde iken Birinci T. B. M. M. ne Kastamonu Milletvekili olarak seçildi. Pozant~~
~stiklal Mahkemesi üyeli~inde ve Celalettin Arif Bey'in izinli oldu~u s~rada 1 Kas~m
— 4 Kas~m 1920 tarihleri aras~nda üç gün Adliye Vekaleti vekilli~inde bulundu.
Ikinci Gr~~pa girerek muhalefet saflar~na geçti. Dönem sonunda milletvekilli~i
sona erince Adana'da yerle~erek bu muhalefetini Meclis d~~~nda ve bas~n yoluyla
daha sert bir biçimde sürdürdü. Toksöz, Mücahede ve Ahali gazetelerini ç~kard~~
ve Ahali Cumhuriyet F~rkasuu (Eylül 1930) kurdu. ~eyh Sait isyan~ndan sonra
~ark Istiklal Mahkemesine verilmi~~fakat beraat etmi~ti. Menemen irtica olay~ndan
sonra kovu~turmaya u~r~yaca~~ndan korkarak pasaportsuz olarak Suriyeye kaçt~~ve
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~ahsiye Kanunu) 9, icra organ~n~n ve emniyet kuvvetlerinin elini kolunu baklam~~t~r. tab~ ta kuvvetlerimiz, suçlunun yakas~na sar~lam~yor. Bunu yapabilmek için bir sürü kanuni formalitelere lüzum hissediliyor. Bu kil, fesatplara
cesaret vermektedir.
"Biz büyük bir ink~lâp yapt~k. Memleketi bir ça~dan al~p yeni bir ça~a
götürdük. Bir çok müesseseleri y~kt~k. Bunlar~n binlerce taraftar~~vard~r. F~rsat
beklediklerini unutmamak lâz~ m. En ileri demokrasilerde bile rejimi korumak
için sert tedbirlere müracaat edilmi~tir. Bize gelince, ink~la~~koruyacak tedbirlere daha çok muhtac~ z. Bu itibarla, vaziyet~~ Ba~vekil ile tetkik ettik. ~smet
Pa~a, ufukta görünen tehlikeleri önlemek için icra organ~n~~ve zab~tay~~takviye
eden baz~~kanuni tedbirlere müracaat~ n zaruri oldu~u kanaatindedir. Sizleri
bunun için toplad~ m. Soruyorum size, büyük tedbirler al~nmas~na taraflar
m~s~n~z? Büyük Millet Meclisi, bu kanunlar~~kolayl~kla kabul eder mi?"
Konu~man~ n bundan sonraki bölümüne geçmeden önce, Avni
Do~an ~öyle demektedir: "Ortal~~~~sükünet kaplad~. ~lk önce kim
konu~maya ba~l~yacakt~ ? Gazi Mustafa Kemal, Pa~a, bir müddet
bekledikten sonra, kendisine en yak~ n koltukta oturan Pirinççizade
Feyzi Bey'e yöneldi: "— Feyzi Bey, ne dü~ünüyorsunuz? Aç~k ve samimi
konu~man~z~~istiyorum", dedi. Halk Partisi ~dare Kurulunun bütün
üyeleri dü~üncelerini söylediler. Konu~ malar iki nokta etraf~ nda
toplanmakta idi: ~ ) — Memlekette ola~anüstü tedbirlere lüzum yokda yurda döndü. Necip Faz~l K~sakürek taraf~ndan ç~kar~ancak sekiz y~l sonra, 1939
lan Büyük Do~u dergisine (Birinci Büyük Millet Meclisinde bugünkü Devletin
kurucular~~ aras~ nda Kastamonu Meb'usu olarak bulunmu~~olan Ahali F~rkas~~Reisi
Abdülkadir Keman o~ütçü) imzas~yla yaz~lar yazd~ . T. B. M. M. nin ikinci dönemi
için yap~lan seçimler s~ras~ nda (1923) Adanada bir beyanname yay~nlam~~~ve
Atatürk'ün ~ahsiyetini imâ ederek "saltanat~~ ~ahsiyeyi y~kmak için çal~~t~~~n~~ve
~ahsiyeti Mas~miye Kanununu da bu maksatla kabul ettirdi~ini" yazm~~t~. Çocuklar~ndan Mehmet Ra~it Nütçü, Orhan Kemal takma ad~ yla ün yapm~~~olan romanc~d~r.
9 Kanun teklifi T. B. M. M. Ba~kanl~~~na "Kanunu Cezan~n 203 üncü maddesine tezyil edilecek mevad hakk~ nda kanun teklifi "ba~l~~~~alt~nda sunulmu~tur.
Ancak, bas~nda ve politika kulisilerinde k~saca "Masuniyeti ~ahsiye Kanunu" diye
an~lm~~t~r. Teklifin ad~~ve kapsam~~T. B. M. M. indeki görü~meler sonunda de~i~ikli~e u~ram~~~ve 12 ~ubat 1923 günü "Ceza Kanununun birinci bab~n~n be~inci
fasl~na müzeyyel mevadd~~kanuniye" ad~~alt~nda kabul edilmi~~ve 305 No.y~~alarak
kanunla~m~~t~r. T. B. M. M. deki görü~ meler ve Kanun metni için bk. Zab~t Ceridesi,
Dönem I, C. 26, S. 387-405, C. 27, s. 207-217, 223-245, 261-277 ve Düstur, üçüncü
Tertip, C. 3 (Ikinci Bas~l~~), S. 142-143.
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tur, ortal~k gül gülistand~ r, 2) — Ink~lab~~korumak için tedbirler
almaya lüzum yoktur. Devrimler milletçe benimsenmi~tir. Ço~unluk
bu türlü tedbirlerin lüzumsuzlu~u etraf~nda toplanm~~t~. Gazi Mustafa
Kemal, elindeki ka~~t b~ça~~n' yava~ça masan~n üzerine b~rakt~~ve
gülerek:
"— Arkada~lar~~dinledim. Benim burnuma barut ve kan kokusu geliyor.
in~allah ben aldanm~~~md~r. Ali Fethi Bey de memleketin normal ~artlar
içinde idare edilebilece~ine inanmaktad~r. Bugün Ba~vekil ~smet Pa~a stjfa edecek, yeni kabineyi Ali Fethi Bey kuracakt~r. Müzakeremiz mahrem
kals~n."
"Dedikten sonra ba~~~ile hepimizi selamlad~, a~~r ad~mlarla
odadan ç~kt~" ".

BULGARISTAN'A GIDECEK TÜRK GAZETEC~LER~NE TÜRK - BULGAR
DOSTLU~U HAKKINDA DEMEÇ
( 24 Temmuz 1930 )

Kurtulu~~Sava~~ndan sonra Türk devlet adamlar~n~n izledi~i,
Türkiye'nin ç~karlar~na uygun gerçekçi d~~~politika semerelerini
verme~e ba~lam~~~ve Türkiye hemen bütün kom~ular~yla dostluk ve
güvenlik anla~malar~~yaparak her türlü anla~mazl~klar~n, e~itlik,
içi~lerine kar~~mama, toprak bütünlü~üne sayg~l~~olma ilkelerine
dayal~~olarak, bar~~ç~~yollardan çözümlenmesini kom~ular~ na da kabul
ettirmi~ti. Özellikle henüz bir sava~tan ç~kt~~~m~z Yunanistan'la
ili~kilerimizin, eski kötü hat~ ralar~~bir kenara iterek, iki ülkenin ve
milletin içinde bulunduklar~~ ~artlara ve günün gereklerine uygun,
en yüksek bir dostluk düzeyine gelmesi, 1929 y~l~~sonlar~na do~ru,
bu dostlu~un ve anla~man~n daha da geni~letilerek bütün Balkan
ülkelerini içine alacak biçimde bir Balkan Misak~~(= Entente Balkanique) yap~lmas~~fikrini ortaya ç~karm~~t~.

10 Atatürk'ün konu~mas~~ verilirken, herhalde yay~nevi taraf~ndan yap~lm~~~
olacak, 1924'de kullan~lmas~~söz konusu olmayan (bas~n, durum, Inönü) gibi baz~~
kelime ve adlar kullan~lm~~t~r. Bunlar, konu~maya o günkü havas~n~~vermek için,
taraf~m~zdan asil ~ekline dönü~türül~nü~tür.
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Atatürk, bu fikri içtenlikle benimsemi~~ve Misak'~n olu~mas~nda
ve anla~man~n irr~zalanmas~ nda etkin bir rol oynam~~t~r
Ne var ki Arnavutlu~un Birinci Dünya Sava~~~sonunda Italyan~n
nüfuzu alt~na girmesi yüzünden, Bulgaristan~n ise Neuilly Andla~mast
(27 Kas~m 1919) ile toprak kayb~na ve çe~itli haks~zl~klara u~rad~~~~
inanc~~ile h~rç~ n bir tutum içine girmesi sonucu Balkan ülkeleri aras~ndaki anla~maya girmeyecekleri daha i~in ba~~nda anla~~lm~~~gibi idi.
Bulgar K~ral' Boris'in Italyan K~ral~~Victor - Emmanuel'in k~z~~
ile evli olmas~~ gibi aileyi ba~lar yan~nda Mussolini"nin, Rusya ve
Almanya'n~n kendi içi~leri ile u~ra~malar~ ndan yararlanarak Akdeniz
ve Balkanlarda etkin, hatta istilac~~bir politika izlemek hevesinde oldu~u görülüyordu. Italya, Bulgaristan~~kendi yan~nda tutabilmek için
Bulgar Makedonya .Komitesi'ni elinde tutuyor, ona mali yard~m sa~l~yor '2
bu Komite de, büyük bir maharetle, d~~~politika sorunlar~n~~iç politika
çeki~meleri haline getiriyor, ayn~~zamanda Bulgar kamu oyunu sürekli
olarak kom~u ülkeler aleyhine k~~k~rt~yordu 13.
11 27 Aral~k 1937 tarihili konu~mas~ndan: "Balkan ittifak~~bizim ötedenberi samimiyetle üzerinde durdu~umuz bir idealdir". Bk. Söylev ve Demeçler, C. II, s. 284. Ayr~ca,
Söylev ve Demeçlere girmemi§ olan, 3o Ekim 1934 tarihli bir mesaj~nda da ~öyle
diyordu: "Balkan birli~ini isteyenler ve onu kendilerine ~iâr edinenler, harp ile sulhün ne
oldu~unu tecrübe ile bildikten sonra sulhsever olmay~~tercih edenlerdir.. . . Bütün sulh ve müsalemet isteyen medeniyet alemi kar~~s~nda ~üphesiz ki Balkan anla~mas~n~n birle~tirdi~i yehre insanl~k, sulhperverlik, karde~lik çehresidir. Nurlu çehredir." Bk. 31 Ekim 1934 tarihli gazeteler. Ve nihayet Balkan milletlerinin dost olmalar~~zorunlu~unu tarihi nedenlere
ba~layan fevkalâde ilginç görü~leri için bk. Yunus Nâdi, Gazi Hazretlerinin Hakikat
Olmu~~Bir Dü~üncesi, Cumhuriyet 14 ve 15 Ekim 1931. Yunus Nadi'nin ifadesine
göre bu görü~ler daha 1928 y~l~nda söylenmi~tir.
12 Türkiye D~~~Politikas~nda 50 Y~l. Cumhuriyetin Ilk On Y~l~~ ve Balkan
Pakt~~(1923-1934), (Ankara ~~973), s. 3~ o. Bulgar Makedonya Komitesi'nin çal~~malar~~ için ayr~ca bk. Ali Naci (Karacan), Ya Hürriyet, Ya ölüm, ~stanbul 1934,
Ahmet Halit Kitaphanesi, 207 S.
13 S~ras~~gelmi~ken, burada, Türkiyede Bulgaristan ve Türk Hükümetlerinin
d~~~politikas~~aleyhinde yap~lan baz~~yay~nlar ve bunlar~n, kimli~i bir az karanl~kta
kalan yazar~~hakk~nda da bilgi vermek istiyoruz. Görebildi~imiz bu üç kitap ~unlard~r: ~~— Bugünkü Bulgaristan'da Türk Dü~manl~~~. Bulgar Sefiri G. Pavlof'a bir
cevap. Istanbul 1932, Tecelli Matbaas~ , 47 S. 2 - Türk Milletine Aç~k Mektup.
Galata 1937, Gütemberg Matbaas~, 72 s. 3 — Balkan Sulhünü Kim Tehdit Ediyor?
Bulgarlar~n Balkanlar~~~stilâ Planlar~. ~stanbul 1938, Teecelli Basunevi, ~~~~6 s. Kitaplar~n arka kapaklar~ndaki duyurulardan bu diziden ~~ — Içimizdeki Tarihi Dü~manlar, 2 - Tevfik Rü~tü'nün Bulgarl~k Siyaseti, 3 — Trakyam~za iskan edilmek
istenen Gagavuz Bulgarlar~~ ad~nda üç kitap daha bulundu~u anla~~lrnakta ise de
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I~te, Atatürk'ün a~a~~da okuyaca~~m~z ve Bulgar Bas~n Fedarasyonunun davetlisi olarak Bulgaristana gidecek Türk gazetecilerine
verdi~i demeci, yukarda k~saca belirtti~imiz olaylar içinde de~erlendirmek gerekmektedir. Atatürk'ün bu demeciyle, Bulgar bas~n' ve
Bulgaristandaki eski dostlar~~arac~ l~~~~ile Bulgar yöneticilerine bir
dostluk ve i~birli~i ça~r~s~nda bulundu~u ve onlara, diplomatik
nezaket üshlbu içinde, sa~duyunun gerektirdi~i do~ru yolu göstermek
istedi~i kesindir.
Atatürk, Istanbul Matbuat Cemiyeti Ba~kan~, Vakit gazetesi
sahip ve ba~yazarlar~ndan ve Giresun milletvekili Hakk~~Tar~k Us 14
ba~kanl~~~ndaki Türk gazetecilerini 24 Temmuz 1930 Per~embe günü
Yalova'da kabul etmi~tir. Görü~meden sonra heyeti olu~turan gazetecilerin ayr~lmalar~na izin vermi~, yaln~z Cemiyet ba~kan~~Hakk~~Tar~k
Us'u ak~am yeme~ine al~koyarak, ondan, daha sonra kabul etti~i
Tahran Büyük Elçisi Hüsrev Gerede'ye verdi~i direktifi not edip
yay~nlamas~n~~istemi~tir.
Atatürk'ün gazetecilere verdi~i demeç gazetelerde (Gazi Hazretteri Türk - Bulgar münasebat~~hakk~nda çok mühim beyanatta bulundular)
ba~l~~~~alt~nda yay~nlanm~~t~r. Demeci bugün tekrar yay~nlarken,
aç~kl~~a kavu~mas~n~~istedi~imiz konularda baz~~notlar ckledik ve
bunlarla ilgili kaynaklar~~da gösterdik.
bunlar~~elde etmemiz mümkün olmad~. Bu kitaplar~n hepsinin yazar~~(Istanbul
Barosu Avukatlar~ndan ve Tuna Vilâyetinin Sofya Sanca~mm Samakov Kazasm~n
Dal~m Banya Köyünden Halil Yaver) dir. Ancak, kendisini (Anadolu'da Türkiye
Ya~~yacak m~?) (Ankara ve Avrupa Siyaseti) ve (Mustafa Kemallerin Kitab~) adl~~
kitaplar~n yazar~~olarak tan~d~~~m~z Hâbil Adem Pelister, (Son Çeyrek Asr~n
Muhasebesi) adl~~yaz~~dizisinde (Bk. Büyük Do~u, Say~~8o, 13 ~ubat 1948, S. 13 ve 16)
yukarda and~~~m~z Bulgaristan ve Türk-Bulgar ili~kileri ile ilgili kitaplar~~(Abdülhamit devrinden kalma dostu olan Avukat Halil Yaver'in ad~m kullanarak kendisinin
yazd~~~n~) söylemektedir. Hâbil Adem, ayn~~yaz~s~nda, emniyet makamlar~n~n kendisini (Intelligence Service) in adam~~diye sürekli izlediklerini de shylemektedir.
Hiç bir önyarg~~ileri sürmeksizin, burada, Hâbil Adem'in Arif Oruç'un ç~kard~~~~
Yar~n gazetesine ve Necip Faz~l K~sak~irek'in yay~nlad~~~~Büyük Do~u dergisine de
yaz~lar yazd~~~n~~belirtmekle yetiniyoruz.
14 Hakk~~Tar~k Us (Gördes 1889 - ~stanbul 1956). ö~retmen, yazar, Vakit
gazetesi kurucu ve ba~yazarlar~ndan, Giresun milletvekili (1923-1939), ~stanbul
Matbuat Cemiyeti ve Bas~n Kurumu Ba~kan~. Hayat~, eserleri ve ölümünden sonra
hakk~nda yaz~lanlar için bk. Hasan Rasim Us ve Hakk~~Sul~a Gezgin, Hakk~~Tank
Us, Istanbul 1957, Vakit Matbaas~, 200 S.
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"Efendiler, ben Balkan muharebesinden sonra, Sofya'ya Ata~emiliter
olarak gitmi~tim". Orada en a~a~~~bir y~l kald~m. Bulgarlarla çok ve aileyi
denecek kadar yak~ ndan temasta bulundum". Bu temaslar bende dikkate l4y~k
intibalar uyand~rd~.
Bunu, bu noktay~~ ayr~ca tetkik ve tahlile lüzum gördüm. Anlad~m ki
bu histe Türkle Bulgar~n bir as~ldan gelmi~~olmas~n~n tesiri vard~r. Türk,
Bulgar ayn~~men~e olan Orta Asya yaylas~ndan gelmi~, ayn~~ kan~~muhafaza
etmi~tir". Daha o zamanlar bu noktay~~en özlü Bulgar'lara söylemi~imdir 18 .
Bunlardan tarih cereyanlar~n~, be~eriyet safhalar~n~~takip etmi~, anlam~~~olanlar beni tey~t etmi~lerdir.
Bulgaristan'da ya~ad~ kça onlara muhabbetim artt~. Çok tabiidir ki,
benim Bulgarlara gösterdi~im bu muhabbet ve merbutiyyette onlar taraf~ndan
ayn~~muhabbet ve hisle kar~~land~m.
O günden bugüne kadar bu ciddi, samimi, karde~~yak~nl~~~n~n sebep ve
manas~~da büyük bir vuzuh ve sarahat alm~~t~r.
~üphesiz, Türklerde, belki Bulgarlarda, dil ve din ihtilaflar~n~~yapan
âmiller olmu~tur. Fakat art~ k bugün, 1930 senesinde, hâlâ bu âmillere; masallardan, hurafelerden, adi politika cereyanlar~ ndan ibaret bu âmillere ne Türk'15 Atatürk Sofya Ata~emiliterli~ine 27 Ekim 191 3'de atanm~~~ (Bk. ~slam
Ansiklopedisi, C. 1, s. 722 ve 805) ve 2o Kas~m 1913'de görevine ba~lam~~t~r (Bk.
Hikmet Bayur, Atatürk, s. 61). Ayr~l~~~n~n ise, kendi ~srarl~~ iste~i üzerine oldu~u
(Bk. Büyük Gazi'nin Hât~rat Sayfalar~ , Milliyet, 6 Nisan 1926, Tefrika No. 29)
bilinmekte ise de bunun tarihi ihtilafl~d~ r. 1925-1926 y~llar~na ait (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi) için Tevfik B~y~kl~ o~lu taraf~ndan yaz~lan (Reisicumhur
Hazretlerinin Tercümei Halleri) inde (s. 54), "Harbi Umumi ba~lad~ktan sonra
da Kanunuevvel I330 (Aral~k 1914) nihayetine kadar bu vazifede kald~" denilmektedir. Oysa, Sofya Ata~emiliterli~inden al~n~p Tekirda~~nda kurulrnakta olan
19. Tümen Komutanl~~~ na atanma tarihi olarak Islam Ansiklopedisinde (Bk. C. ~ ,
s. 723 ve 805) 2 ~ubat 1915, Hikmet Bayur'da ise (Bk. Atatürk, s. 70) 20 Ocak 191
tarihleri verilmektedir. Kesin olan, Atatürk'ün 1914 y~l~n~~Sofya Ata~emiliterli~inde
geçirdi~idir.
— Altan
16 Sofya Ata~erniliterli~indeki çal~~malar~~ve özel ili~kileri için bk.
Deliorman, Mustafa Kemal Balkanlarda, isyanbul 1959, 6o s., 2) — Hasan Y~lmaer,
Atatürk'ün sevdi~i kad~n, Milliyet, 9 Kas~m - 29 Kas~m 1966.
17 Okul Tarih kitaplar~na bile geçmi~~olan Bulgarlar~n Orta Asya ve Türk
kökenli olduklar~~hakk~nda daha geni~~bilgi için bk. 1) — Christian Gerard, Les
Bulgares de la Volga et les Slaves du Danube, Paris 1939, Maisonneuve, 294 s.,
2) — Akdes Nimet Kurat, Bulgar, ~slam Ansiklopedisi, C. 2, S. 781-796.
18 Bu notu (özla Bulgar) deyimi üzerinde dikkati çekmek için koymu~~bulunuyoruz.
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lerin, ne Türklerle ayn~~kandan olan Bulgarlar~n ehemmiyet verece~ini zannetmiyorum.
Size son sözüm: Bulgaristan'a gidiniz. Onlar~~seveceksiniz. Samimi
görü~ünüz ve hat~rlat~n~z ki ben, 1914'de Sofya'da bulunmu~, kankarde~~Bulgarlarla yüksek dostluk yapm~~~adam~m."

TAHRAN BÜYÜK ELÇIL~~~ NE ATANAN HÜSREV GEREDE'YE
DIREKTIF
( 24 Temmuz 1930)

Türkiye, 1930y~l~nda, Serbest Cumhuriyet F~ rkas~~ve Ahali
Cumhuriyet F~rkas~~ ad~nda iki muhalefet partisinin kurulup kurulu~lar~ndan k~sa bir süre sonra birincisinin kendi kendisini feshetmesine,
ikincisinin ise Hükümetçe kapat~lmas~na; kad~nlara Belediye Meclislerine üye seçme ve seçilme hakk~~ tan~yan kanunun kabulüne; yeni
muhalefet partilerinin varl~~~ ndan ve belediye seçimlerinden yararlanmak isteyen geri kafal~~ baz~~ki~ilerin yeryer neden oldu~u irtica
olaylar~na ve bu irtica olaylar~n~n Nak~ibendilikten kaynaklanan
kara dü~ ünce ile Menemen'de, yedek subayl~~~n~~yapan genç ö~retmen
Kubilay'~n hunharca kafas~ n~n kesilmesi ile doruk noktas~ na vard~~~na
tan~k oldu. Ayr~ca, ayn~~ y~l içinde, Birinci Umumi Müfetti~li~in"
8 ~ubat 1930 tarihli raporunda "Bir emrivakiler ülkesi" diye tan~mlad~~~~20 Do~u ve Güney-Do~u Anadolu'da, o bölgede her zaman
görülen ve "ahvali âdiyeden" say~lan e~kiyal~k boyutlar~n~~a~an dört
ayaklanma oldu: t — Savur ayaklanmas~, 2 — Zeylan ayaklanmas~,
3 — Oramar ayaklanmas~, 4 — A~r~~ayaklanmas~.
Bu ayaklanmalar~~basit ~akavet olay~~olma niteli~inden ç~karan
ortak yönleri; e~k~yan~n kom~u ülkelerde üslenmesi, s~n~rlar~m~zdan
s~zarak topraklar~m~za girmesi, askeri birliklere ve resmi binalara
sald~r~lmas~ , silah ve cephanelerini yabanc~~ülkelerden sa~lamalar~,
i~in içinde baz~~yabanc~~alanlar~n~ n da bulundu~unun ö~renilmesi,
19 Birinci Umumi Müfetti~ lik, 25 Haziran 1927 gün ve 1164 No.11 Kanunla
kurulmu~tur. Önce Elaz~~, Urfa, Bitlis, Van, Hakkari, Diyarbak~r, Siirt ve Mardin
illerini içine alan Müfetti~li~e daha sonra A~r~~ ili de ba~lannu~t~r. Bk. Güney
Do~u. Birinci Genel Mületti~ lik Bölgesi. Istanbul 1939, 466 S. Sonradan dörde ç~kar~lan Umumi Müfetti~likler 21 Kas~m 1952 gün ve 5990 No. 11 Kanunla kald~rdm~~lard~r.
20 Re~at Hall~ , Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar, s. 330.
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üzerlerine tedip kuvvetleri gönderilince bu kez ters yönde s~n~rlar~m~z~~
geçip kom~u ülkeler topraklar~na s~~~nmalar~~idi. Bu olaylar~n yan~~
s~ra, kendini Türk'ten ayr~~sayan etnik bir grupun özerkli~i ve ba~~ms~zl~~~~için de sürekli propaganda yap~l~yordu.
Zaman~n Ba~bakan~~Ismet Pa~a bu durumu, kendine özgü veciz
sözleri ile ~öyle tan~ml~yordu:
"Milliyet asr~nda milliyetin de bir tak~ m sahtekârlara ve doland~r~c~lara
taklit mal~~yapmak vesilesi verdi~ini görüyoruz. Kendi ya~amalar~n~~temin
etmek için di~er memleketlere sahte milliyet, sahte siyasi maksat satmak isteyen
te~kilât vard~r ve daima olacakt~r".
Arkas~ndan ~unu soruyordu:
"Bu memleket, bu onüç milyon Türk bunun dört be~~misli k~t' alar üzerinde,
dört be~~misli nüfus aras~ nda mevcudiyetini göstermi~tir. Ne oldu da gene bu
onüç milyon Türk, yeni ve daha iyi ~eraitte kendisinin bu sefer ancak yüzde
biri kadar olan~~idare edemiyecek ve hele kanuna kar~~~ç~kan bir avuç çapulcuyu
nihayet bir kaç günde yola getirmek iktidar~ ndan mahrum addedilecektir ?".
Ve sözlerine hemen ~unu ekliyordu:
"Hiç kimsenin izzetinefsine dokunmak hat~r~ mdan geçmez. Fakat anla~~lmas~~ laz~md~r ki me~ru müdafaa vaziyetinde kal~nca onun icabat~ndan bu
memleketin çekinece~ini zannetmek yanl~~~bir hesapt~r" 21 .
7-14 Eylül 1930 tarihleri aras~ nda sürdürülen A~r~~Tedip Harekat~~22 s~ras~ nda Iran Hükümeti, Türkiye ile irr~zalam~~~oldu~u 22 May~s
1926 ve 15 Haziran 1928 tarihli Emniyet ve Muhadenet (=-- Güvenlik
ve Dostluk) anla~ malar~n~n 23 yükümlülüklerini yerine getirerek
asilere kar~~~ortak harekete geçmek ~öyle dursun, onlar~n Sovyet Ermenistan~ ndan gelen silah ve cephaneyi kullanmalar~na ve Türk kuvvetleri kar~~s~nda dayanamay~ nca Iran topraklar~na dönüp saklanmalar~na göz y-ummu~, Türk birlikleri de kesin sonuç almak amac~yla
Iran topraklar~na girmek zorunda kalm~~lard~. Daha önce Birinci
(16 May~ s - 17 Haziran 1926) ve Ikinci (13 - 20 Eylül 1927) A~r~~
21 ~smet Pa~a'n~ n Siyasi ve içtimai Nutuklar' (1920-1933), Ankara 1933, S.
284-286.
22 A~r~~harekat~~için bk. Re~at Halil, Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar,
S. 319-350.
~~
23 Türkiye D~~~Politilcs~nda so Y~l. Cumhuriyetin Ilk On Y~l~~ve Balkan Pakt
(1923-1934), S. 42 ve devam~.
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harekât~~ s~ras~nda da ortaya ç~kan bu durum, Türk - Iran s~n~r~n~n
A~r~~Da~~~bölgesinde Türkiye lehine bir de~i~iklik yap~lmas~~zorunlulu~unu kesinlikle ortaya ç~karm~~~bulunuyordu.
Olaylar~n bu geli~me süreci içinde ve bu noktada, Atatürk'ün
konuya bizzat elkoymas~~zorunlu hale gelmi~ti. Çünkü, Türk - Iran
anla~mazl~~~~basit bir s~n~r ihtilâf~~olmaktan ç~km~~, iki ülke ili~kilerini
çok gergin bir noktaya getirmi~~bulunuyordu. Bu sorunu her iki ülke
Hükûmetlerinin normal giri~ imler ve geleneksel diplomatik kurallar
içinde çözümliyemiyecekleri anla~~lm~~t~.
Türk Milli Emniyet Hizmetleri (o zamanki k~salulm~~~ ad~~ile
MAH), 1929 y~l~~sonlar~nda verdi~i bir raporda, Iran hakk~nda ~u
bilgileri veriyordu: "iran her ne kadar me~ruti bir devlet ise de, Orduya
istinad eden R~za ~ah memleketi mutlak~yetle idare etmektedir. ~ah milliyetperverdir. Eski hanedan~n ve gayr~~Fdrislerin" amans~z dü~man~d~r. Memlekette Acem mefküresini ihyaya son derece gayret etmektedir. ~ah~n 1929 nihayetlerine do~ru Azerbaycan tetkik seyahatlerinin mühim sebeplerinden birisi de
leri Fdrisle~tirme cereyan ve te~kilât~n~~_yak~ndan tetkik etmekti" 25.
R~za ~ah'~ n, daha önce de Türkiye'nin Tahran Ata~emiliteri
Binba~~~Hüsamettin (Tugaç)'a 26 ~öyle dedi~i bilinmekte idi:
"Binba~~~Hüsamettin Be), öyle zannediyorum ki Türkiye'nin Iran Acerbaycan~nda gözü vard~r. Buras~n~~almak ister. Öyle de~il mi? Ne dersin?
Evet, Azerbaycan halk~~Turktür. Türkiye bunu ihmal edemez. Vak~a ~imdiki
Türkiye böyle bir politika gülmüyor. Mustafa Kemal Pa~a çok ak~ll~~bir zâtt~r.
Fakat kendisinden sonra Türkiye yine eski Ittihat - Terakki Hükümetinin
siyasetini benimsiyebilir. Görüyorum ki demiryolu in~aat~n~z iki koldan Acerbaycana do~ru yönelmi~tir. Gerektir ki Türkiye ergeç Azerbaycan'~~als~n" 27.
24

Fâris. Iran'~n ~iraz eyaletinden olup kendilerini hakiki Iranl~~sayanlar.
~rak.? 1929, Milli Emniyet Hizmeti Ne~riyat~nclan. Onikinci Kitap,

25 Iran •

s. 3.

26 Hüsamettin Tugaç (Hasankale 889 — Ankara 1975). 191 o'da Harp Okulunu
bitirdi. Birinci Dünya Sava~~~ile Kurtulu~~Sava~~na kat~ld~. 1924 y~l~nda Harp
Akademisini bitirerek Kurmay Subay oldu. 1934'de Yarbay rütbesi ile emekliye
ayr~ld~. Içi~leri Bakanl~~~~Seferberlik ~ubesi Müdürlü~ü yapt~. T. B. M. M. nin VII.
Döneminde A~r~ , VIII-IX. Dönemlerinde Kars milletvekilli~i yapt~. An~lar~n~n bir
bölümü (Bir Neslin Dram~ ) ad~~ alt~nda yay~nlanm~~ t~r.
27 Bk. Hüsamettin Tugaç, Son Iran Hâdiseleri Kar~~s~ nda Türkiye, Tanin
gazetesi, 15 Aral~k 1956. Yazar, R~za ~ah'~n bu sözleri biraz güç konu~tu~u Azeri
Türkçesiyle söyledi~ini kaydetmektedir.
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~u halde, bu bilgilerin ~~~~~~alt~nda, as~l yap~lmas~~gerekli olan
~ran'~n mutlak hâkimi R~za ~ah'a yeni Türkiye'nin d~~~siyasetinin
ne oldu~unu tam yetkili bir Büyük Elçi a~z~ndan bir kez daha anlatmak ve onun ku~kularm~~ortadan kald~r~lmaktan ibaretti. ~~te bu
nedenledir ki Tahran Büyük Elçisi Memduh ~evket (Esendal) geri
ça~r~ld~~ve yerine Atatürk'ün "ilk ink~lâp ve mü~kilât arkada~lar~ndan" 28,
Sofya Orta Elçisi Hüsrev Bey (Gerede), Büyük Elçi payesi ile atand129.
Atatürk, Tahran Büyük Elçili~ine atanan Hüsrev Gerede'yi
24 Temmuz 1930 Per~embe günü Yalova'da kabul ederek ona ~u
direktifi verdi:
"Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti ricali, mazinin manas~z kör dövü~lerini
bilir, onu hiç bir sebep ve suretle, asla, tekrar etmek istemez.
Bugünkü Türk Cumhuriyeti müdirleri, bilâkis hem~rk oldu~una, bilhassa
yeni tarihi vesikalarla kaani oldu~u, ~ranl~lar~n muntazam, mazbut, kuvvetli
bir devlet olmas~n~~temenni eder.
Bugün ~ran devletinin ba~~nda bulunan R~za Han Hazretlerinin bu
hakikati bilenlerin de ba~~nda bulundu~una kaniim. Mü~terek hudutlar üzerinde
tezahür eden hâdiseler beni R~za Han hakk~nda asla ~iipheye dü~ürecek mahiyette
Deyim Atatürk'ündür ve a~a~~da sunulan konu~mas~nda geçmektedir.
Hüsrev Gerede (Karaa~aç 1885 - Istanbul 1962). Hersekli Ferik R~dvanbeyo~lu Mehmet Ali Pa~a'n~n o'~ludur. 1905 y~l~nda Harp Okulunu, 19o8'de Harp
Akademisini bitirdi. Balkan Sava~~na K~rklarelinde 7. Tumen Kurmay Ba~kan~~olarak
kat~ld~. Sava~tan sonra Atina Ata~emiliterli~i yapt~. Birinci Dünya Sava~~nda Kafkas
cephesinde bulundu. 2928 Nisan~nda Maveray~~Kafkas Devletleri ile Trabzon'da yap~lan bar~~~görü~melerinde Rauf Bey (Orbay) ba~kanl~~~ndaki Türk heyetine askeri
murahhas olarak kat~ld~. Mutarekede Istanbul'da Karma Bas~n Sansür Komisyonunda çal~~t~. 19 May~s 19 9'da, Dokuzuncu Ordu Mufetti~li~i Karargah~na dahil
olarak, Atatürk'le birlikte Samsun'a ç~kt~. T. B. M. M. nin I. Döneminde Trabzon,
Döneminde Urfa milletvekilli~i yapt~. Dönem içinde Budape~te elçili~ine atanarak
milletvekilli~inden ayr~ld~. Daha sonra Türkiye'yi Sofya ve Tahran'da temsil etti.
Dönemde Sivas milletvekilli~ine seçildi. Bu kez de Tokyo Büyük Elçili~ine
atanarak yasama görevini b~rakt~. Berlin ve Rio da Janeiro Büyük Elçiliklerinde de
bulunduktan sonra emekliye ayr~ld~. Kurtulu~~Sava~~nda Bolu - Düzce - Gerede
isyan~~ s~ras~nda asilerin eline dü~erek ölümle burun buruna gelmi~ti. GEREDE
soyad~n~~ bu nedenle Atatürk vermi~tir. 16 Eylül ~~889'da Japon Denizinde batan
Ertu~rul f~rkateyninde ~ehit olanlar~n an~s~na Japonya'da Ka~ inosaki'de dikilen
an~t onun Tokyo Büyük Elçili~i zaman~nda törenle aç~lm~~t~. Adlar~n~~bildirdi~imiz
~u iki kitab~~yazd~: ~~— Siyasi Hat~ralar~n~. I - Iran. 193o-1934. Istanbul 1952,
Vakit Bas~mevi, 311 s. 2 — Mubarek Ertu~rul ~ehitlerimiz ve Muhte~em An~tlar',
~stanbul 1956, Deniz Kuvvetleri Komutanl~~~~Yay~nlar~, 38 s.
28

29
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de~ildir. Zira, hat~rlar~m ki, Pehleve Hazretleri bu gibi mes'elelerin mü~terek
faaliyetimizle bertaraf edilmesinde kuvvetlerimizi te~rik edebilece~imizi de
kabul eden samimi fikirlerle bize hakiki dostluk eserleri mahiyetinde sözler
söylemi~tir.
Buna nazaran Tahran memuriyetini z Türk ve Iran dostlu~unun, zaten
mevcut olan yüksek ve kavi temelleri üzerinde !Ili bir karabet binas~~kuracakt~r.
Zat~âlini z de, benim ilk ink~lap ve mü~küliit arkada~~m olmak itibariyle,
bu nazik vazifenizi muvaffak~yetle ifa edeceksiniz; buna emniyetim vard~r.
iran~n muhterem ve benim ~ahs~ma muhip oldu~unu _yakinen
bildi~im iran ~ah~~ R~za Pehlevi Hazretlerine yaz~larak olan itimatnamenizde
sizi bu s~fatlar~n~zla zikredece~im" 30.
Atatürk, yan~ndan ayr~laca~~~s~rada da Hüsrev Gerede'ye:
"Hüsrev, pasaportun cebinde, fakat dönmeni de~il, orada kalmam, hudut
mes'elesini hal ile sulh ve dostluk siyasetimizde muvaffak olmam isterim" 31
demi~tir ki "pasaportun cebinde" demekle gerekirse iran'la ili~kilerimizi
kesmeyi ve temsilcisini geri çekmeyi göze ald~~~n~~bu suretle aç~klam~~~
oluyordu.
Olaylar~n bundan sonraki geli~mesi konumuzun d~~~ndad~r.
Ancak ~u kadar~n~~söylemekten kendimizi al~ koyamad~k: Türk - Iran
s~n~r anla~mazl~~~~ancak iki y~l sonra ve D~~i~leri Bakan~~ Dr. Tevfik
Rü~tü Aras'~n Tahran'a gidip gene Atatürk taraf~ndan kendisine verilen bir direktif ve takti~i uygulamas~~ile çözümlenebilimi~tir 32.
Atatürk, Hüsrev Gerede'nin k~sa bir sürede sonuç alamamasmdar~~ duydu~u ho~nutsuzlu~u, "— Hüsrev, propaganda yapma, muvaffak
olamad~n. ~ah seni sevmedi" 33 diye ifade etmi~~ve diplomasi tarihinde
ender görülen bir biçimde, ~ah'~n Türkiyeye yapt~~~~ziyaretten sonra,
Tahran Büyük Elçisinin onunla birlikte Irana dönmesine müsaade
edilmiyerek görevden al~nm~~ , yerine Enis Bey (Akaygen) atanm~~t~ r.
3° Atatürk'ün bu sözleri ilk kez Vakit gazetesinin 25 Temmuz 1930 Cuma
günkü say~s~nda, sonra bir iki gün ara ile di~er gazetelerde yay~nlanm~~t~r. Ayr~ca
bk. Hüsrev Gerede, Iran, s. 15-16 .
31 Hüsrev Gerede, Iran, S. 17.
82 23 Ocak 1932'de Tahran'da imzalanan anla~ma, 18 Haziran 1932 gün ve
20I ~~No. 11 Kanunla onaylanm~~ t~r. Bk. T. B. M. M. Zab~t Ceridesi, Dönem IV,
C. 9, s. 163-166 ve Türkiye D~~~Politikas~nda 50 Y~l. Cumhuriyetin Ilk On Y~l~~
ve Balkan Pakt~, S. 50-56.
33 Hüsrev Gerede, Iran, s. 298.
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IV.
ÖMÜR BOYU CUMHURBA~KANLI~I ÖNER~S~NE CEVAP
( 25 Eylül 1930)

Türkiyenin sakin, hatta bir bak~ma durgun siyasal hayat~~ ~~930
y~l~n~n ikinci yar~s~nda, Serbest Cumhuriyet F~rkas~n~ n kurulmas~yla
(12 A~ustos 1930)
birdenbire hararetlenmi~ti. Yay~n hayat~na yeni
at~lan baz~~ gazeteler yeni partinin yan~nda yer al~yor, demeçler,
söylevler birbirini kovallyor, mektuplar gönderilip cevaplan~yor,
Meclis'te gensoru görü~meleri yap~l~ yor ve yeryer isyanlara, gerici
ayaklanmalara tan~k olunuyordu. Bu arada Cumhurba~kan~~ Atatürk'ün de Serbest F~rka'n~n kurulmas~na, çal~~malar~na ve kendi kendini
feshetmesinden sonraki duruma ili~kin mektuplar~~ve demeçleri vard~r
ve yay~nlanm~~t~r 34. Bunlardan a~a~~da sunaca~~m~z demeci de
do~rudan do~ruya Serbest F~rka ile ilgili olmamakla beraber o günlerin siyasal tart~~malar~~içinde yeralm~~t~r.
Kurtulu~~Sava~~~günlerinden beri daima muhalefet hareketleri ve
saflar~~içinde yer alm~~~olan Arif Oruç 35 un ç~kard~~~~ Yar~n gazetesi
Eylül ay~~ içinde verdi~i bir haberde Fethi (Okyar) Bey'in Serbest
F~rkay~~kurarken Atatürk'e "kayd~~ hayat ~art~~ile Cumhurba~kan~~
kalmas~~teklifinde" bulundu~unu bildiriyordu. Bunun üzerine di~er
baz~~Istanbul gazetelerinin Ankara'da bulunan ba~ yazarlar~~ - ki
bunlar~n Cumhuriyet ba~yazar~~Yunus Nâdi ve Milliyet ba~yazar~~
Mahmut Bey'ler olduklar~~kolayl~kla tahmin olunabilir - Atatürk'e
~u soruyu yöneltiyorlard~ :
— Reisicumhur Hazretleri, zat~~devletlerinize böyle bir teklif vaki
olmam~~t~r. Fakat, farz~~muhal olarak, herhangi bir taraftan vaki olabilecek
bu tarzda bir tek4fe kar~~~mütalaai devletlerini ö~renmek ve Türkiye efkâr-~~
umumiyesine bildirmek isteriz."
Bk. ~~— Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, ~stanbul 1980, 6o6 s.,
Ahmet A~ao~lu, Serbest F~rka Hat~ralar~, ~stanbul, 168 s. 3 — Söylev ve
Demeçler, C. 2, S. 255-257 ve C. 4, s. 544-545.
35 Arif Oruç (? 1892 - Istanbul 195o). Yabanc~~ bir yazar~n çok do~ru bir
te~hisi ile "hayat~~hakk~ndaki ayrmt~lar karanl~kt~r" dedi~i (Bk. Walter F. Weiker,
Political Tutelage and Democracy in Turkey. The Free Party and its Afrtermath,
Leiden 1973, s. ~ og not 2.) gazeteci ve yazar. Hakk~nda topl~yabildi~imiz bilgilerin
tümünü ayr~~bir çal~~mam~zda sunaca~~z.
34
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Atatürk'ün bu soruya verdi~i, Söylev ve Demeçlere al~nmam~~~
olan, kar~~l~~~~ a~a~~ da sunuyoruz. Ancak, daha önce, bu cevapta
yer alan "bana ötedenberi bu ve buna mümasil tekliflerde bulunanlar çok
olmu~tur" cümlesi üzerinde bir ân durmak istiyoruz.
Kurtulu~~Sava~~~zaferle sonuçland~ ktan sonra, Atatürk'ün siyasi
hayattan tamamen çekilmesini isteyenler oldu~u gibi 36, ona Halife
olmas~n~~önerenler de bulunmu~tu 37. ~~ te "buna mümasil teklifler"
den bu biçim önerileri anlamak gerekmektedir.
Atatürk'ün Ankara'da bulunan ~stanbul gazetelerinin ba~yazarlar~n~ n sorusuna verdi~i kar~~l~k ~udur:
"— Bana ötedenberi bu ve buna mümasil tekliflerde bulunanlar çok
olmu~tur. Siz ve efkdr-~~umumiye bilmelisiniz ki bu yoldaki teklifler ho~uma
gitmemi~tir ve gitmez.
Benim gayem Türkiyede, yeni Türkiye Cumhuriyetinde millet hâkimiyetini
takviye etmek ve ebedile~tirmektir. Dedi~iniz gibi bir teklifi benim idealimi
cidden rencide eden bir manada telâkki ederim. Bu noktada ~u veya bu tefsirlere
giden sözlerin manas~n~ , beni iyi tan~m~~~olan Türk milleti benden daha iyi
takdir eder" 38.
V.
BA~ BAKAN OLURSA CUMHURBA~ KANL~~~N~~ B~RAKACA~~,
AMER~KAN S~STEM~N~~DÜ~ÜNMED~~~~HAKKINDAK~~SÖZLER~~
( 27

Eylül 1930 )

Atatürk'ün a~a~~da sunaca~~m~z bu konu~mas~ yla ilgili olarak,
ona öngelen baz~~olaylar~~belirtmekte yarar vard~r. T. B. M. M.
22 Eylül Pazartesi ve 25 Eylül 1930 Per~embe günleri ola~anüstü iki
toplant~~yapm~~~ve Hükümetçe getirilen baz~~kanun tasar~lar~n~~kabul
ederek, izlenen mali ve iktisadi politikay~~onaylam~~t~r. Bu toplant~lardan ikincisine, 24 Eylül'de Gümü~hane Milletvekilli~ine seçilen
Fethi (Okyar) Bey de kat~lm~~~ve yemin ederek yasama görevine ba~lam~~t~r.
Bk. ~smail Arar, Atatürk'ün limit Bas~ n Toplant~s~, ~stanbul 1969, s. 89.
37 Nutuk, s. 611-612.
38 Cumhuriyet ve Milliyet, 26 Eylül 1930 ve Ay~n Tarihi, Say~~79-81, S.
66456646.
36
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Ba~vekil Ismet Pa~a, Hüldimetin izledi~i politika Meclisce onayland~~~~halde, anla~~lan Meclisin güvenini yeterli görmiyerek, Cumhurba~kan~~Atatürk'ün de güvenini sürdürüp sürdürmedi~ini anlamak
için 25 Eylül Per~embe günü, "icra Vekillerinden baz~lar~n~n inhilâli
ve bugünkü siyasi ahval" gerekçesiyle Ba~bakanl~ktan istifa etmi~tir.
Ayn~~günlerde Arif Oruç'un ç~kard~~~~ Yar~n gazetesinde Atatürk'ün
Cumhurba~kanl~~~n~~b~rak~p Ba~bakanl~~~~üstlenmesini isteyen yaz~lar
yay~nlanm~~t~r. Cumhurba~kan~, 26 Eylül Sal~~ak~am~, yeni kabineyi
kurmakla tekrar Ismet Pa~a'y~~görevlendirdi~i halde onun mazeret
beyan ederek tekrar görev kabul etmek istememesi 89 ve Ak~am gazetesinde Atatürk'ün "ya ~smet Pa~a Ba~bakan olur, ya ben, ba~ka kimse
olamaz" anlam~nda söylenmi~~ "ya ~smet, ya ben" ~eklindeki sözlerinin
yay~nlanmas~, Yar~n gazetetesinin ortaya att~~~~haber ve dedikodulara
kuvvet kazand~rm~~t~r.
Ismet Pa~a, Atatürk'ün ~srar~~üzerine Ba~bakanl~~~~tekrar kabul
etmi~, bu konudaki Cumhurba~kanl~~~~yaz~s~~T. B. M. M. nin 27
Eylül Cumartesi günkü birle~iminde okunmu~tur.
Atatürk, ayn~~gün, Meclis toplant~s~ndan sonra, kalabal~k bir
milletvekili grubunu — ki içlerinde gazeteci milletvekilleri de vard~r —
Çankaya'da kabul ederek, ç~kar~lan dedikodularla ilgili ve onlara
kar~~l~k olan ~u konu~may~~yapm~~t~r:
"Arkada~lar~m~z içinde Ba~vekillik yapacak zevat çoktur. Fakat bütün
bu arkada~lar~m dahil oldu~u halde milletin umumi temayülü benim ~u ve bu
Zaruret kar~~l~~~nda Ba~vekil olmam icap ettirirse bu vazifeyi kemal-i tevazu
ve minnetle ifaya müheyyay~m. Bu takdirde benim ayn~~zamanda Riyaseticumhurlu~u uhdemde bulundurma= elbette imkân~~kanunisi yoktur.
"Benim alaca~~m bu yeni vazifeyi muhtelif tarz ve manalarda suitefsir
etmek, Türk milletinin efkâr~n~~te~vi~~edecek tarzda izaha kalk~~mak hiç de
makul ve mant~ki de~ildir.
"Amerikan sistemini memleketimizde tatbik etme~i hiç hat~r~ma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda Reisicumhurlukla Ba~vekâleti birle~tirme~i
asla dü~ünmedim. Ve dü~ünecek adam olmad~~~m, bütün milletçe malamdur
zannederim.
"Bugünkü ~erait içinde bir hükâmetin millet ve memleket menfaati için
takviyesine masruf herhangi sözümü bin türlü malâyanilerle istismar etme~e
39
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kalk~~mak istiyenler çok bedbaht adamlard~r. Ak~am gazetesi ba~muharririne
söyledi~im sözler benim a~z~n~dan ç~km~~~ve icab~nda daima tekrar olunacak
sözlerdir" 40
VI.
MILLETIN MANEV~YATINA TASALLUT EDENLER HAKKINDAK~~
SÖZLERI

( 7 ~ubat m ~~ )
Atatürk, Serbest Cumhuriyet F~rkas~n~ n kendisini feshetmesinden
bir gün sonra, 18 Kas~m 1930 Sal~~günü, üç ay sürecek uzun bir yurt
gezisine ç~km~~t~ r 41. Orta Anadolu, Karadeniz k~y~lar~, ~stanbul,
Trakya, Bat~~Anadolu, Malatya'ya kadar uzanan k~sa bir Do~u
yolculu~u ve nihayet Güney Anadolu gibi yurdun büyük bir bölümünü
kapsayan bu gezinin amac~~apaç~k bellidir : Serbest F~rkan~ n faaliyette
bulundu~u s~rada ortaya ç~kan, yeryer halk~n galeyan~na neden olan
~ikâyetleri, dilekleri, uygulamadaki aksakl~klar~~ bizzat ve yerinde
incelemek 42.
Atatürk, Menemen irtica olay~n~~da (23 Aral~k 1930) Edirne'de
iken ö~renmi~tir. Bu olay üzerine, Hüktimetçe, yaln~z Menemen'de
de~il, Manisa ve Bal~kesir Merkez Ilçelerinde de s~ k~yönetim ilân
edilmi~ti. Atatürk, Bat~~ Anadolu'da yapt~~~~gezisi s~ras~nda 7 ~ubat
193 ~~Cumartesi günü Bal~kesir'e gelmi~~orada yapt~~~~inceleme ve
temaslar sonunda bir y~l kadar önce yap~lan Belediye seçimlerinde
oya kat~lanlar~n çok az olu~u nedenlerinin ba~~nda "baz~~gizli tarikat
mensuplar~n~n telkinat ve tahrikât~n~n âmil oldu~unu" 43 ö~renmi~tir. Bu
40 Ay~n Tarihi, Say~~ 79-81, s. 6646-6647 ve 4 Ekim 1930 tarihli gazeteler.
Ayr~ca bk. Milliyet, 20 Ekim 1930 Pazartesi ve 25 Ekim 1930 Cumartesi, (Gazi'nin
Ba~vekâleti rivayetlerinin içyüzü) ve (Gazi ve Ba~vekâlet) adl~~ ba~yaz~lar.
41 Bk. Ay~n Tarihi, Say~~79-81, s. 6824-6834, Say~~82-83, s. 7052-7053, Say~~
84-85, S. 7279-7294 ve Ahmet Hamdi Ba~ar, Atatürk'le Üç Ay ve ~~93o'dan sonra
Türkiye, ~stanbul 1945, 176 S.
42 Atatürk, gitti~i yerlerden, Ba~bakanl~~a, ilgili Bakanl~klara ve C. H. P.
Genel Sekreterli~ine, önemli gördü~ü konularda öneri ve uyarmalarda bulunmu~tur. Bu öneri ve direktiflerinin tape edilmi~~birer örne~i, iki cilt halinde, gazeteci
ve yazar Ömer Sami Co~ar'~n kütüphanesinde vard~r O da bunlar~. Recep Peker'in
veresesi taraf~ndan sat~lan kitaplar aras~nda buldu~unu ve Beyaz~t'ta sahaf Nizamettin Bey'den ald~~~n~~ifade etmi~tir. Ayr~ca bk. Söylev ve Demeçler, C. V, s. 1681 6g.
43 Ay~n Tarihi, Say~~84-85, S. 7284.
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nedenle, ayn~~gün Bal~kesir Türk Oca~~nda yapt~~~~konu~man~n
a~~rl~k noktas~n~~gericilik olaylar~~ olu~turmu~tur. Konu~ma aynen
~öyledir :
"— Halk~n saffetinden istifade ederek milletin maneviyat~ na tasallut
eden kimseler ve onlar~n muakkip ve müritleri elbetteki bir tak~ m cahillerden
ibarettir. Bunlar Türk milleti için bir ~in te~kil edecek vaziyetlerin hudusunda
daima âmil olmu~lard~r. Milletimizin önünde aç~lan rehâ ufuklar~nda fas~las~z
yol almas~na mâni olma~a çal~~anlar hep bu müesseseler ve bu müesseselerin
mensuplar~~olmu~tur. Millete anlatmal~d~r ki bunlar~n millet bünyesinde yapt~klar~~tahribat~~ hissetmek laz~md~r. Bunlar~n mevcudiyetini müsamaha ile
telâkki edenler Menemen' de Kubilay'~n ba~~~kesilirken lâkaydane seyretme~e
tahammül ve hatta alk~~lama~a cesaret edenlerle birdir 44."
VI'.
DEVLET OTOR~TES~~VE FERT HÜRR~YET~~- HAK~MLERE DÜ~EN
GÖREV - TÜRKÇE KONU~MAK MECBUR~YET~~

17 ~ubat m~~ )
Atatürk, yukarki bölümde sözünü etti~imiz uzun yurt gezisinin
son k~sm~nda Güney Anadoluyu dola~m~~t~r. 17 ~ubat 1931 Sal~~günü
geldi~i Adana'da, Türk Oca~~ nda fevkalade önemli bir konu~ma
yapm~~t~r. Hayli uzun olan bu konu~ man~n güncelli~ini ve tazeli~ini
koruyan ve baz~~günümüz olaylar~na da ~~~k tutan bölümlerini a~a~~ya
alm~~~bulunuyoruz:
"— Vatanda~lar bilmelidir ki vicdani ve fikri hürriyet vard~r. Fakat,
nihayet, bunlar namahdut de~ildir. Ferdi hürriyet kar~~s~ nda, fertlerin heyeti
umumiyesinin kurdu~u ve dayand~~~~bir de Devlet vard~r. O Devletin de iradesi
ve hâkimiyeti vard~ r. Fertlerin hürriyetini mahfuz tutmakla mükellef olan insanlar~n, di~er taraftan, Devletin de irade ve hâkimiyetinin meflaç bir hale gelmemesine çok dikkat etmeleri lâz~md~ r. Fertlerin hürriyeti, Devletin hâkimiyet ve
iradesinin mahfuziyetine vabestedir. Devlet iradesi meflüç olursa fertlerin
hürriyetini muhafaza edecek hiç bir kuvvet ve vas~ta kalmaz. Binaenaleyh,
hürriyeti yaln~z bir tarafl~~de~il, her iki taraftan dü~ünmek lâz~md~r.
(

"Vatanda~~olan fertler kendi hürriyetlerinin bir k~sm~n~~seve seve, lüzumlu
görerek Devlete zaten devretmi~lerdir.
44
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"Devlet kendine hds olan irade ile ferdi hürriyetlerin bir k~sm~na, gene
o hürriyetlerin temini için sahip olur. Yeter ki Devlet hdkimiyeti, milletin refah
ve saadeti umumiyesine ve vatanda~~hürriyetlerinin teminine masruf olsun.
"Vatanda~larda bu emniyet has~l olduktan sonra fertlerin kurduklar~~
Devlet kuvvet ve otoritesini masun bulundurmak için vatanda~lara terettüp
eden vazifeler vard~r. Bu meyanda memurlara ve bilhassa hdkimlere teveccüh
eden vazife büyüktür. Hâkimler vatanda~lar~n hürriyetini mümtaz tutma~~~
dü~ünürken Devlet otoritesinin hakikaten masun kalmas~na dikkat ve riayet
etmelidirler. Aksi takdirde kendilerine tevdi edilmi~~olan yüksek vazifeyi ifada
kusur etmi~~olurlar.
"Milliyetin çok bariz vaszflar~ndan birisi, k~ymetli esaslar~ndan birisi
dildir. Türk milletindenim diyen insan, her ~eyden evvel ve behemahal Türkçe
konu~mal~d~r. Türkçe konu~m~yan bir insan, Türk hars~na ve camias~na mensubiyetini iddia ederse, buna inanmak do~ru olmaz. Halbuki Adana'da Türkçe
konu~m~yan yirmi binden fazla vatanda~~vard~r. E~er Türk Oca~~~buna müsamaha gösterirse, gençler, siyasi, içtimai bütün Türk te~ekkülleri bu vaziyet
kar~~s~nda bihis kal~rsa, en a~a~~~yüz seneden beri devam edegelen bu vaziyet
daha yüzlerce sene devam edebilir. Bunun neticesi ne olur Efendiler? Herhangi
bir feldket günümüzde bu insanlar ba~ka dille konu~an insanlarla elele vererek
aleyhimize hareket edebilirler" 45.
VI".
TÜRK - YU'NAN DOSTLU~U HAKKINDA YUNANISTAN BA~BAKANI
GL. METAXAS'A DEMEC~~
( 25

~ubat 1938 )

Yunanhlar~n (Anadolu Seferi), bizim (Kurtulu~~Sava~~) dedi~imiz
kan ve baru t kokan ac~l~~günlerden sonra Türk - Yunan dostlu~unu
yeniden kurmak güç bir i~ti 46 . Ne var ki her iki taraf devlet adamlar~,
bu güç i~i gerçekle~tirmeyi ve tarihin her zaman takdirle anaca~~~bir
eser ortaya koymay~~ ba~arabilmi~lerdir.
"Bugün art~ k iyice anla~~lm~~~bulunmaktad~r ki, Türkiye ile
Yunanistan aras~nda mevcut ihtilâflar~n sadece iki millete a~~r me~ak45 Hilâliahmer (= K~z~lay) gazetesi, 20-21 ~ubat 1931 ve Taha Toros, Atatürk'ün Adana Seyahatleri, Adana 1939, S. 33-40.
45 Yunanistan'da bu dostlu~un öncülü~ünü yapan Venizelos'un kar~~la~t~~~~
a~~r ele~tiriler için bk. Türkiye D~~~Politikas~nda 50 Y~l. Cumhuriyetin ~lk On Y~l~~
ve Balkan Pakt~, s. 243.
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kat ve ~zd~rap vermekten ba~ka bir neticesi olmad~~~~Atatürk taraf~ndan
daha ~stiklal Harbi günlerinde idrak edilmi~~ve bu münasebetlerin
istikbal ve ak~betini, akl~-selim çerçevesinde, sonuna kadar, bizzat
kendisi titizlikle planlayarak hedeflerinin tahakkukuna giri~mi~tir" 47 .
Türk - Yunan dostlu~u, yukarda da de~indi~imiz gibi, giderek
bütün Balkan ülkelerini içine alacak bir (Pacte) yap~lmas~~fikrini
do~urmu~~ve sonuçta, Arnavutluk ve Bulgaristan~n d~~arda kalmas~~
ile, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya aras~nda (Balkan
Antant~) imzalanm~~t~ r (9 ~ubat 1934).
Anla~ma gere~ince, pakta dahil ülkelerin D~~i~leri Bakanlar~~ve
Ba~bakanlar~, pakt üyesi devletlerin ba~kentlerinde s~k s~k bir araya
gelip ortak sorunlar~~görü~erek karara ba~lam~~lard~ r. Bunlardan
Ba~bakanlar düzeyinde yap~lan ve Atatürk'ün sa~l~~~nda yap~lan
sonuncusu 1938 y~l~~~ubat sonu, Mart ba~~nda Ankara'da yap~lm~~t~r.
Atatürk, Balkan Antant~~ülkelerinin Ankara'ya gelmi~~olan Ba~bakanlar~n~~Çankaya kö~künde hem topluca kabul etmi~~onurlar~na
çay ve ak~am yeme~i vermi~, hem de onlarla ayr~~ ayr~~görü~meler
yapm~~t~r 48 .
Atatürk'ün 27 ~ubat 1938 günü Çankaya kö~künde verdi~i çay
s~ ras~nda yapt~~~~ve Balkan Antant~na verdi~i önemi belirten konu~mas~~
daha önce yay~nlanm~~~ve Söylev ve Demeçler'e de al~nm~~t~r 49.
Ancak Yunanistan Ba~bakan~~General Metaxas'la 5° yapt~~~~görü~me
s~ras~nda söyledi~i Türk - Yunan dostlu~u hakk~daki sözleri, toplant~da haz~r bulunan Yunanl~~gazeteciler taraf~ndan not edilip kendi
Ayn~~kitap, S. 153.
Hazin bir rastlant~~ olarak Atatürk'ün ölümüne neden olan (cyrhose) hastal~~~n~n ilk vahim belirtileri de bu resm-i kabuller s~ ras~nda ortaya ç~km~~t~r. Bk.
Dr. As~m Arar, Son Günlerinde Atatürk, ~stanbul 1958, S. 31-38.
44 Bk. Söylev ve Demeçler, C. II, S. 284-285. Konu~man~n yap~ld~~~~(27 ~ubat
1938) tarihi yanl~~~olarak (27 Aral~k 1937) diye gösterilmi~tir.
4° Yani Metaxas (1870-1941) Yunanistan Ba~bakan~. 1890 y~l~nda Yunan
Harp Okulunu bitirmi~, 1897 Türk - Yunan savas~na (Tesalya Sava~~) kat~lm~~t~r.
1913'de Genelkurmay Ba~kan~~oldu. K~ralc~~ e~ilimi nedeniyle Cumhuriyet yanl~s~~
Venizelos'un önde gelen has~mlar~ndand~. Yunanistan'~n Birinci Dünya Sava~~na
girmesine kar~~~ç~km~~, Kral Constantin — Ingiliz ve Frans~zlar~n destekledi~i — bir
darbe ile tahttan indirilince onunla birlikte Italyaya gitmi~tir. 1921'de K~ralla birlikte yurduna döndü. 1923'de Hür Fikir Partisini kurarak siyasete at~ld~. 1935'de
Ba~bakan Yard~mc~s~, 1936'da Ba~bakan oldu. Uzmanlardan ve emekli subaylardan
47

44
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gazetelerine bildirildi~i halde bizde sadece bir tek gazetede yay~nlanm~~~ve sonra unutulup gitmi~ tir. A~a~~da sundu~umuz konu~ ma budur:
"Milletlerimiz aras~ndaki çal~~ma beraberli~i zamanla mukayyet bir ~ey
de~ildir. Bu beraberlik mant~~~ n devaml~~icaplar~na dayan~r. ~deallerimizin
tahakkuk edece~ine tam emniyetimiz vard~r. Tesanüdümüzün temeli ne kadar
sa~lam olursa bütün dünyaya gösterece~imiz örnek o kadar mükemmel olacakt~ r.
Bu örne~in her türlü tahminlerden üstün olaca~~na kanaa tim vard~r.
"Uzun sulh devreleri tarihte nadirdir. ~çinde bulundu~umuz devreyi
mümkün oldu~u kadar uzatmak için elden gelen her gayreti ve hüsnüniyeti sarfetmeliyiz.
"Milletleri idare edenler için ilk ve en mü~kül vazife, ~ahsi gurura kap~lmaktan kendilerini korumakt~r. Herkesi memnun edecek bir adalete varmak
güçtür. Mutlak mânada bir hakkaniyet belki de hiç bir zaman dünya yüzünde
kurulamam~~t~ r. Bununla beraber bütün kuvvetlerimizi bu yüksek ideale do~ru
çevirmeli ve buna yakla~mak için elden neler gelirse hepsini yapmal~y~z" 51 •

olu~an bir hükümet kurdu. Otoriter bir yönetim getirerek Yunan ekonomisini
kalk~ndird~~ve orduyu güçlendirdi. Atatürk, 26 May~s 1937'de, ona gönderdi~i bir
telgrafta ~öyle diyordu: "Hudutlar~m~z~n bir ve onu müdafaa kuvvetlerimizin bir
ayr~lmaz kuvvetler oldu~unu söylemekle en büyük insanl~k ve askerlik zevkini
duydu~umu size bildirmekle mesudum". (Bk. Söylev ve Demeçler, C. IV, s. 583).
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Tan gazetesi, ~~Mart 1938 Sal~.

